
ในยุคมนุษย์ทีม่บีาป 
 
 เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายท่ีมีโอกาสไดเ้กิดมาเป็นมนุษยใ์นสมยักลียคุในคราวน้ีนั้น ลว้นแลว้แต่เหล่า
สรรพสัตวท่ี์มีบาปผิดศีลธรรมไดป้ระพฤติผิดศีลธรรมมาแลว้ในอดีตทั้งนั้น จึงเป็นผลกรรมให้เหล่าสรรพ
สตัวท์ั้งหลายน้ีมีรูปร่างหนา้ตาและผวิพรรณแตกต่างกนัไป และมีความเป็นอยูแ่ตกต่างกนัมากมายเท่าท่ีเห็น
กนัอยูทุ่ก ๆ วนัน้ี  ส่วนเหล่าสรรพสัตวท่ี์พอจะเป็นผูท่ี้มีบุญมีกศุลอยูบ่า้งกมี็จ านวนนอ้ยมากถา้เทียบกบัเหล่า
สรรพสัตวท์ั้งหลายโดยทัว่ไป ในมนุษยโ์ลกแห่งน้ีถา้จะคิดเป็นเปอร์เซ็นตแ์ลว้ เหล่าสรรพสัตวท่ี์พอจะมีบุญ
มีกุศลและมีบารมีอญุ่บา้งถวัเฉล่ียแลว้มีไม่เกิน ๑ เปอร์เซ็นต ์เหล่าสรรพสัตวท่ี์เกิดมาเป็นมนุษยแ์ละพุทธ
บริษทัในพระพุทธศาสนาเท่านั้นท่ีจดัว่าเป็นเหล่าสรรพสัตวท่ี์พอจะเป็นผูมี้บุญมีกุศลและบารมีอยูบ่า้ง แต่
ส่วนมากแลว้เป็นผูท่ี้มีบาปกรรมหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าอกุศลกรรม ไดก้ระท ากนัมามากแลว้ในอดีตชาติ
ทั้งนั้นแลว้ ถึงแมว้่าพุทธบริษทัในพระพุทธศาสนาทั้งหลายเหล่านั้นก็ตามที ก็ยงัถือไดว้่าเป็นผูผ้ิดศีลธรรม
กนัมามาก เช่นเดียวกนัท่ียงัดีหน่อยก็ตรงท่ีวา่เป็นผูอ้ยูใ่นสัมมาทิฎฐิ มีพระพุทธศาสนาเป็นท่ีพึ่ง หรือเรียกได้
ว่ามีโอกาศไดเ้กิดมาพบพระพุทธศาสนาเท่านั้น นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่าง ๆ กบัพวกมนุษยท์ั้งหลาย
เหล่านั้นเลย  ตามปกติแลว้มนุษยท่ี์เกิดมาในยคุพุทธนัดรหน่ึง หรือเกิดมาในยคุพระบรมมหาจกัรพรรดิองค์
ใดองคห์น่ึงแลว้ ถือไดว้่าเป็นมนุษยท่ี์มีบุญญาธิการ เกิดมาแลว้มีแต่ผิวพรรณวรรณะสดสวยงดงามและจะมี
ความเป็นอยูส่ะบาย ไม่ตอ้งมาปากกดัตีนถีบกนัอยา่งทุก ๆ วนัน้ี กล่าวคือไม่ตอ้งมาแยง่กนัท ามาหากินเล้ียง
ปากเล้ียงทอ้งดว้ยความล าบากเหมือนกบัมนุษยท่ี์เป็นอยู่กนัทุก ๆ วนัน้ี เพราะว่ามนุษยเ์หล่านั้นมีศีลธรรม
และความเป็นอยูด่ว้ยบารมีองคใ์ดองคห์น่ึง หรืออาศยับารมีพระบรมจกัรพรรด์ิองคใ์ดองคห์น่ึงในยคุต่าง ๆ 
นั้น เพียงแต่ว่าขอให้ไดพ้บพุทธองคห์น่ึงองคใ์ดหรือว่าพบพระบรมจกัรพรรดิองคห์น่ึงองคใ์ดเท่านั้นเองก็
ใชไ้ด ้แต่คราวน้ีพวกเหล่าสรรพสัตวโ์ดยเฉพาะพทุธบริษทัทั้งหลายไดเ้กิดมาพบองคพ์ทุธท่ีตกอยูใ่นสภาพท่ี
พวกเราท่านทั้งหลายเห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ซ่ึงประเภทน้ีน้ีนนานแสนนานกว่าจะมีสักคร้ังหน่ึงองคพ์ุทธท่ี
ไดต้รัสรู้มาแลว้และนบัไม่ถว้น ไม่เคยปรากฎมาก่อนเลยท่ีจะมีพระโพธิสัตวล์งมาตรัสรู้ในสมยักลียคุมีพระ
สมณโคดพระบรมศาสดาของพวกเราท่านทั้งหลาย องคน้ี์น่ีแหละท่ีลงมาตรัสรู้ในสมยักลียุคท่ีเหล่าสรรพ
สตัวจ์ะตอ้งมาใชเ้วรกรรมต่าง ๆ ในดา้นอกศุลกรรมทุก ๆ ชนิดท่ีเหล่าสรรพสัตวไ์ดก้ระท าเอาไวใ้นอดีตชาติ
ท่ีจะตอ้งมาชดใชใ้นสมยักลียุคอนัน้ี ซ่ึงบดัน้ีถา้นบักลียุคแลว้ได ้๕,๐๔๗ ปีแลว้ ซ่ึงใกลจ้ะถึงยคุจุดจบของ
เหล่าสรรพสตัวท่ี์มีชีวิตต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูบ่นพื้นดาวราหูดวงน้ีแลว้ ถา้จะมองกนัอยา่งผวิเผนิแลว้ ดูเหมือนกบั
วา่มนุษยใ์นยคุน้ีมีบุญญาธิการมากเหลือเกินท่ีไดเ้กิดมาในสมยัโลกก าลงัรุ่งเรืองดว้ยในดา้นวิทยาศาสตร์ต่าง 
ๆ ก าลงัรุดหน้าไปไกลอยา่งทุก ๆ วนัน้ี แต่แทจ้ริงแลว้พวกมนุษยท์ั้งหลายเหล่านั้นไม่ไดมี้โอกาสท่ีจะรู้ได้
เลยว่าพวกเขาไดเ้กิดมาในกาลเวลาท่ีวิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองน้ีดว้ยอ านาจของกุศลกรรมส่งผลมา หรือว่า
กุศลกรรมส่งผลพวกเขามา แทท่ี้จริงแลว้พวกมนุษยท์ั้งหลายท่ีไดเ้กิดมาในสมยัท่ีวิทยาศาสตร์ก าลงัรุ่งเรือง
ในสมยักลียคุอนัน้ี หมายถึงพวกสรรพสัตวท์ั้งหลายจะตอ้งมาชดใชก้รรมต่าง ๆ ท่ีตนไดก้ระท าเอาไวแ้ลว้ใน
อดีตชาติ จึงชกัน ามาให้ไดรั้บทนทุกขต่์าง ๆ ดว้ยวิธีต่าง ๆ ก่อนท่ีสัตวจ์ะหมดส้ินไปในคราวลา้งจกัรวาลใน



คราวน้ี ถา้เรามองกนัในแง่หลงผดิคิดว่าดีเช่นในปัจจุบนัน้ี ในดา้นการสือสารต่าง ๆ เช่น วิทยกุ็ดี หรือทีวีก็ดี 
หรือวา่ในดา้นคมนาคมก็ดี หรือวา่ในดา้นวตัถุต่าง ๆ เช่น ตึกรามบา้นช่องต่าง ๆ รวมแลว้ในดา้นเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ในสมยัท่ีวิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองอยูน้ี่นั้น ตามหลกัของธรรมแลว้น ามาซ่ึงกิเลสทั้งนั้น บางส่ิงไม่ควร
มีโอกาสท่ีจะรู้จะเห็นหรือว่าท่ีจะไดย้ินไดฟ้้งได ้ก็ท าให้ตอ้งรู้ตอ้งเห็นหรือไดย้นิไดฟั้งตอ้งรับรู้รับเห็นและ
ไดย้ินไดฟั้งไปดว้ยส่ิงดงักล่าว นั้นลว้นน ามาซ่ึงกิเลสทั้งในทางตาในทางใจทั้งนั้น เท่ากบัเพิ่มความทุกขใ์น
ดา้นต่าง ๆ ใหมี้มากข้ึนนั้นเอง แต่เหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายมีมนุษยเ์ป็นตน้ ในยคุน้ีหรือว่าในสมยักลียคุอนัน้ี
จะไดไ้ม่คิดถึงขอ้น้ีเลยเป็นส่วนใหญ่ ยิ่งมนุษยพ์วกนอกศาสนาพุทธยิ่งแลว้ใหญ่ พวกเขาจะนึกคิดแต่ว่าใน
ปัจจุบันชาติเสียเป็นส่วนมาก เขาจะไม่ได้คิดถึงขอ้สัจจธรรมอนัน้ีเลย ท่ีแท้จริงแลว้ความเจริญในด้าน
วิทยาศาสตร์นั้น ไม่ไดใ้หคุ้ณกบัส่ิงท่ีมีชีวิตในโลกน้ีเลยทุก ๆ กรณี แต่วา่พวกเขากลบัคิดไปตรงกนัขา้งหมด 
ส าคญัผิดคิดว่าของดงักล่าวนั้นให้คุณกบัพวกเขาตามหลกักฎแห่งกรรมนั้นถูกตอ้ง พวกสัตวท์ั้งหลายย่อม
ยนิดีในกรรมของตนท่ีไดก้ระท าข้ึนมาเสมอ จะเป็นไปทางอกศุลกรรมหรือวา่กศุลกรรมกต็าม มนุษยใ์นยคุน้ี
ถูกอวิชชาเขา้ครอบง าจนไม่สามารถจะเกิดปัญญารู้แจง้เห็นจริงในส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนกบัพวกเหล่านั้นไดเ้ลย 
กพ็อจะมีอยูบ่า้งจ าพวกท่ีรู้ทนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนน้ีนั้นกคื็อ  จ  าพวกพุทธบริษทัท่ีมีพระพทุธศาสนา
เป็นท่ีพึ่งเป็นท่ีสรณะเท่านั้น ท่ีจะเกิดปัญญาเห็นแจง้เห็นจริงในสัจจธรรมขอ้น้ีได ้ตามความเป็นจริงแลว้ทุก
คร้ังท่ีจะมีการลา้งจกัรวาลเกิดข้ึนในมนุษยโ์ลกแห่งน้ี ความเจริญในด้านวิทยาศาสตร์ตอ้งถึงขั้น มนุษย์
ทั้งหลายสามารถคิดพลงันิวเคลียร์ไดแ้ละน าเอามาท าลายลา้งผลาญซ่ึงกนัและกนั พร้อมทั้งเหล่าสรรพสัตวท่ี์
มีชีวิตในโลกน้ีต้องพลอยล้มหายตายจากไปด้วยเหมือนกับเม่ือส่ีอสงไขยกับแสนกว่ากัปป์ท่ีแล้วก็
เช่นเดียวกนัเพราะฉะนั้นจึงไดใ้ห้หัวขอ้เอาไวข้า้งตน้นั้นว่าในยุคมนุษยท่ี์มีบาปจะตอ้งมาทนทุกขด์ว้ยเหตุ
นานาประการ ดว้ยความยินดีในผลกรรมของตน ๆ ท่ีไดก้ระท าเอาไวแ้ลว้ในอดีตชาติ จึงไดช้กัน ามาให้เกิด
ในสมยักลียคุอนัน้ีซ่ึงมนุษยท์ั้งหลายข้ึนตน้ดว้ยเพียงแค่มีอายหุน่ึงร้อยปีเป็นอายขุยัเท่านั้น เพราะฉะนั้นพวก
มนุษยใ์นยคุกลียคุน้ีจะมีอายเุกินกว่าร้อยปีข้ึนไป ก็หายากมากเตม็ที จะมีบา้งกเ็ป็นจ านวนนอ้ยมากถา้คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์แลว้ศูนย ์ศูยน์เรียกว่าคิดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นั้ นเอง ท่ีขา้พเจ้าบอกว่าเป็นสมัยมนุษยท่ี์มีบาปมี
อกุศลกรรมผดิศีลผดิธรรมกนัมาในอดีตชาติทั้งนั้น จึงตอ้งชกัน ามาใหเ้กิดในสมยักลียคุน้ี ซ่ึงมีอายขุยัเร่ิมตน้
ดว้ย ๑๐๐ ปีเท่านั้น ไม่ไดไ้ปเกิดในสมยัท่ีมนุษยมี์บุญญาธิการ มีผวิพรรณวรรณะดีหนือว่ามีอายยุนืยาวนาน
เป็นแสน ๆ ปี หรือวา่หลาย ๆ หม่ืนปี พร้อมดว้ยมีความเป็นอยูสุ่ขสบายกบัเขาเหล่านั้นซ่ึงเร่ืองดงักล่าวน้ีองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระบรมศาสดาพระสมณโคดมพระองคไ์ดต้รัสเอาไวซ่ึ้งมีอยูใ่นพระไตรปิฎก
เล่ม ๓ พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรควา่ดว้ยเร่ืองจกักวตัติสูตร กฎแห่งกรรมของสตัวท่ี์ประพฤติผดิ
ศีลและผดิธรรมกระท าให้มีอายสุั้นและมีผวิพรรณวรรณะเลวทรามลงและมีความเป็นอยูไ่ดรั้บทุกขแ์ละสุข
แตกต่าง ๆ กนัเพราะฉะนั้นต่อไปน้ีขา้พเจา้จะขอน าเอาเร่ืองจกักวตัติสูตร ซ่ึงอยูใ่นพระไตรปิฎกดงักล่าวเอา
มาเขียนไวใ้นหนังสือ “ สัจจธรรม “ น้ี เพื่อให้พวกท่านทั้ งหลายได้ศึกษารู้กันเอาไว ้เพื่อเป็นท่ีประดับ
สติปัญญากนัต่อไป จะไดป้ระพฤติตวักนัเสียใหม่ในวนัหนา้ 



     สมยัหน่ึงพระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ เมืองมาตุลา ในแควน้มคธ ณ ท่ีนั้นแล พระผูมี้พระภาคตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผูมี้พระภาคแลว้พระผูมี้พระภาคจึงตรัสดงัน้ี
ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกราะมีตนเป็นท่ีพึ่ง อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเกราะจงมีธรรมเป้น
เกราะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่งอยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งอยู ่ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมี้ตนเป็นเกราะ มีตนเป็นท่ีพึ่งไม่มี
ส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่ง มีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเป็นไฉน (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในพระธรรมวินยัน้ีพิจารณาเห็นกายในกายอยู ่มีความเพียรมีสัมปชญัญะ มีสติก าจดัอภิชฌาและโทมนสัใน
โลกเสียได ้(๒) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ่มีความ
เพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้(๓) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรม
วินยัน้ีพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้(๔)  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ 
ก าจดัอภิชณาและโทมนัสในโลกเสียได ้ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีตนเป็นเกราะ มีตนเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีส่ิงอ่ืน
เป็นท่ีพึ่ง มีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งอยู่อย่างน้ีแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือเธอ
ทั้งหลายเท่ียวไปในโคจรซ่ึงเป็นวิสัยอนัสืบมาจากบิดาของตน มารจกัไม่ไดมี้โอกาส มารจกัไม่ไดมี้อารมณ์ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญน้ีเจริญข้ึนอยา่งน้ี เพราะเหตุถือมัน่ธรรมทั้งหลายอนัเป็นกุศล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ือง
เคยมีมาแลว้ มีพระราชาจกัรพรรดิพระนามว่า ทลัหเนมิ ผูท้รงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ใน
แผน่ดิน มีมหาสมุทรทั้ง๔ เป็นขอบเขต ทรงช านะแลว้ มีราชอาณาจกัรมัน่คงสมบูรณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการคือ 
จกัรแกว้ มา้แกว้ แกว้มณี นางแกว้ คฤหบดีแกว้ ปริณายกแกว้ เป็นท่ี ๗ พระราชบุตรของพระองคมี์กว่าพนั 
ลว้นกลา้หาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษตัริย ์สามารถย  ่ายเีสนาของขา้ศึกได ้พระองคท์รงช านะโดยธรรม มิตอ้ง
ใช้อาชญา มิตอ้งใช้ศตัราครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ันนั้นโดยล่วงไป
หลายปี หลายร้อยปี หลายพนัปี ทา้วเธอตรัสเรียกบุรุษคนหน่ึงมารับสั่งว่า ดูกาบุรุษผูเ้จริญ ท่านเห็นจกัรแกว้
เป็นทิพยถ์อยเคล่ือนจากท่ีในกาลใดพึงบอกแก่เราในกาลนั้นทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระ
ราชด ารัสของทา้วเธอแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยล่วงไปอีกหลายปี หลายร้อยปี หลายพนัปี บุรุษนั้นไดเ้ห็น
จักรแก้วอันเป็นทิพย์ ถอยเคล่ือนจากท่ี จึงเข้าไปเฝ้าท้าวเธอถึงท่ีประทับแล้วได้กราบทูลว่า ขอเดชะ
พระพุทธเจา้ขา้ ขอพระองคพ์ึงทรงทราบ จกัรแกว้อนัเป็นทิพยข์องพระองคถ์อยเคล่ือนจากท่ีแลว้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ล าดบันั้นทา้วเธอตรัสเรียกกุมารองคใ์หญ่มารับสั่งว่า ดูกรพ่อกุมาร ไดย้ินว่าจกัรแกว้อนัเป็นทิพย์
ของพระเจา้จกัรพรรดิองคใ์ด ถอยเคล่ือนจากท่ีพระเจา้จกัรพรรดิ พระองคน์ั้นพึงทรงพระชนมอ์ยูไ่ดไ้ม่นาน
ในบดัน้ีก็กามทั้งหลายอนัเป็นของมนุษย ์พ่อไดบ้ริโภคแลว้ บดัน้ีเป็นสมยัท่ีจะแสวงหากามทั้งหลายอนัเป็น
ทิพยข์องพ่อ มาเถิดพ่อกุมาร พ่อจงปกครองแผน่ดินอนัมีสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขตน้ี ฝ่ายพ่อจกัปลงผมและ
นวดนุ่งห่มผา้ยอ้มน ้ าฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอทรงสั่งสอน
พระกุมารองค์ใหญ่ในราชสมบติัเรียบร้อยแลว้ ทรงปลงพระเกศา และพระมสัสุทรงครองผา้ยอ้มน ้ าฝาด 
เสด็จออกจากเรือนทรงผนวชเป็นบรรพชิตแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เท่ือพระราชฤาษีทรงผนวชได ้๗ วนั 
จกัรแกว้อนัเป็นทิพยก์็อนัตรธานไปแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ันนั้นราชบุรุษคนหน่ึงเขา้ไปเฝ้าพระราชาผู ้



เป็นกษตัริยซ่ึ์งไดม้ธุราภิเษกแลว้ถึงท่ีประทบั คร้ันแลว้ไดก้ราบทูลว่า ขอเดชะพระพุทธเจา้ขา้ พระองคพ์ึง
ทรงทราบเถิด จกัรแกว้อนัทิพยอ์นัตรธานไปแลว้ ทา้วเธอไดท้รงเสียพระทยัและเสวยแต่ความเสียพระทยั 
ทา้วเธอเสด็จเขา้ไปหาพระราชฤาษีถึงท่ีประทบัแลว้ไดก้ราบทูลว่า ขอเดชะพระพุทธเจา้ขา้ พระองคพ์ึงทรง
ทราบว่าจกัรแกว้อนัเป็นทิพยอ์นัตรธานไปแลว้ ดุกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือทา้วเธอกราบทูลอยา่งน้ีแลว้ พระราช
ฤาษีจึงตรัสกะทา้วเธอว่า ดูกรพ่อ พ่ออย่าเสียใจและอย่าเสวยแต่ความเสียใจไปเลย ในเม่ือจกัรแกว้อนัเป็น
ทิพยอ์นัตรธานไปแลว้ ดูกรพ่อ ดว้ยว่าจกัรแกว้อนัเป็นทิพยห์าใช่สมบติัสืบมาจากบิดาของพ่อไม่ ดูกรพ่อ 
เชิญพ่อประพฤติในจกักวตัติวตัรอนัประเสริฐ จกัรแกว้อนัเป็นทิพยซ่ึ์งมีก าพนัหน่ึง มีกง มีดุม บริบูรณ์ดว้ย
อาการทุกอยา่งจกัปรากฎมีแก่พอ่ผูเ้สียสละพระเศียรแลว้รักษาอุโบสถอยู ่ณ ปราสาทอนัเป็นประเสริฐชั้นบน 
ในวนัอุโบสถ ๑๕ ค ่าฯ พระราชาทูลถามวา่ พระพทุธเจา้ขา้ กจ็กักวตัติวตัรอนัประเสริฐนั้นเป็นไฉน พระราช
ฤาษีตอบว่า ดูกรพ่อ ถา้เช่นนั้นพ่อจงอาศยัธรรมเท่านั้น สักการธรรม ท าความเครพธรรม นบัถือธรรม บูชา
ธรรม ย  าเกรงธรรม มีธรรมเป็นธงชยั มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็นใหญ่ จงจดัการรักษาป้องกนัและคุม้ครอง
อนัเป็นธรรมในชนภายในในหมู่พล ในพวกกษตัริยผ์ูเ้ป็นอนุยนต ์ในพวกพราหมณ์ และในคฤหบดี ในชาว
นิคมและชาวชนบททั้งหลาย ในพวกสมณพราหมณ์ ในเหล่าเน้ือและนก ดูกรพ่อการอธรรม อยา่ให้มีไดใ้น
แว่นแควน้ของพ่อเลย ดูกรพ่อ อน่ึงบุคคลเหล่าใดในแว่นแควน้ของพ่อไม่มีทรัพย ์พ่อพึงให้ทรัพยแ์ก่บุคคล
เหล่านั้นดว้ย ดูกรพ่อ อน่ึง สมณพราหมเ์หล่าใดในแว่นแควน้ของพ่องดเวน้จากความเมาและความประมาท
ตั้งมัน่อยู่ในขนัติและโสรัจจะ ฝึกตนแต่ผูเ้ดียว สงบตนแต่ผูเ้ดียว ให้ตนดบักิเลสอยู่แต่ผูเ้ดียว พึงเขา้ไปหา
สมณพราหมเ์หล่านั้นโดยกาลอนัควรแลว้ไต่ถามสอบถามว่า ท่านขอรับกุศลคืออะไร ท่านขอรับ อกุศลคือ
อะไร กรรมไม่มีโทษคืออะไร กรรมอะไรควรเสพ กรรมอะไรไม่ควรเสพ กรรมอะไรอนัขา้พเจา้กระท าอยู ่
พึงมีเพื่อไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกขส้ิ์นกาลนาน หรือกรรมอะไรท่ีขา้พเจา้กระท าอยู ่พึงมีเพื่อประโยชน์ เพื่อ
ความสุขส้ินกาลนาน พ่อไดฟั้งค าของสมณพราหมเ์หล่านั้นแลว้ ส่ิงใดเป็นอกุศล พึงละเวน้ส่ิงนั้นเสีย ส่ิงใด
เป็นกุศลพึงถือมัน่ส่ิงนั้นประพฤติดูกรพ่อน้ีแล คือจกักวตัตวตัรอนัประเสริฐนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทา้วเธอ
รับสนองพระด ารัสพระราชฤาษีแลว้ ทรงประพฤติในจกักวตัตวตัรอนัประเสริฐ เม่ือทา้วเธอทรงประพฤติ
จกักวตัตวตัรอนัประเสริฐอยูจ่กัรแกว้อนัเป็นทิพย ์ซ่ึงมีก าพนัหน่ึง มีกง มีดุม บริบูรณ์ดว้ยอาการทุกปรากฎมี
แก่ทา้วเธอผูส้ละพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู่ ณ ปราสาทอนัประเสริฐชั้นบน ในวนัอุโบสถ ๑๕ ค ่า ทา้ว
เธอทอดพระเนตรเห็นแลว้มีพระด าริว่า ก็เราได้สดับมาว่าจกัรแก้วอนัเป็นทิพย ์มีก าพนัหน่ึง มีกงมีดุม
บริบูรณ์ดว้ยอาการทุกอย่างปรากฎ มีแก่พระราชาผูเ้ป็นกษตัริยพ์ระองคใ์ดผูไ้ดม้ธุราภิเษก สละพระเศียร 
ทรงรักษาอุโบสถอยู ่ณ ปราสาทอนัประเสริฐชั้นบนในวนัอุโบสท ๑๕ ค ่า พระราชาพระองคน์ั้นเป็นพระเจา้
จกัรพรรดิหรือหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอเสด็จลุกจากพระท่ีนั่งแลว้ ทรงท าผา้อุตตราสงค์
เฉวียงพระองัสาขา้งหน่ึง จบัพระเตา้ดว้ยพระหัตถซ์า้ยทรงประครองจกัรแกว้อนัประเสริฐจงเป็นไปเถิด ขอ
จกัรแกว้อนัประเสริฐ จงชนะโลกทั้งปวงเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขณะนั้นจกัรแกว้นั้นก็เป็นไปทางทิศบูรพา
พระเจา้จกัรพรรดิพร้อมดว้ยจตุรงคินีเสนากเ็สดจ็ติดตามไป 



           ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายพระเจา้แผ่นดินท่ีอยู่ ณ ทิศบูรพา พากนัเสด็จเขา้เฝ้าพระเจา้จกัรพรรดิได้
กราบทูลอย่างน้ีว่า ขอเชิญเสด็จมาเถิดมหาราชเจา้ พระองค์เสด็จมาดีแลว้ ราชอาณาจกัรเหล่าน้ีเป็นของ
พระองคท์ั้งส้ิน ขอพระองคพ์ระราชทานพระบรมราโชวาทเถิดมหาราชเจา้ ทา้วเธอจึงตรัสอย่างน้ีว่า พวก
ท่านไม่พึงฆ่าสัตว ์ไม่พึงถือเอาของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้ ไม่พึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ไม่พึงกล่าวค าเท็จ 
ไม่พึงดืมน ้ าเมา จงบริโภคตามเดิมเถิด ดูกรภิกษทัั้งหลาย พวกพระเจา้แผน่ดินท่ีอยู ่ณ ทิศบูรพาไดพ้ากนัตาม
เสด็จทา้วเธอไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น จกัรแกว้อนัเป็นทิพยน์ั้น ก็ลงไปสู่สมุทรดา้นบูรพา แลว้โผล่
ข้ึนไปลงท่ีสมุทรดา้นทกัษิณ แลว้โผล่ข้ึนไปสู่ทิศปัจฉิม ทา้วเธอพร้อมดว้ยจตุรงคินีเสนาก็เสด็จติดตามไป 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จกัรแกว้ประดิษฐานอยู่ ณ ประเทศใด ทา้วเธอก็เสด็จเขา้ไปพกัอยู ่ณ ประเทศนั้น พร้อม
ดว้ยจตุรงคินีเสนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายพระเจา้แผ่นดินท่ีอยู่ ณ ทิศปัจฉิมก็พากนัเสด็จเขา้เฝ้า ทา้วเธอได้
กราบทูลอย่างน้ีว่า ขอเชิญเสด็จมาเถิดมหาราชเจา้พระองคเ์สด็จมาดีแลว้มหาราชเจา้ อาณาจกัรเหล่าน้ีเป็น
พระองคท์ั้งส้ิน มหาราชเจา้ ขอพระองคพ์ระมหาราชพระราชทานพระบรมราโชวาทเถิด ทา้วเธอจึงตรัส
เหล่าน้ีว่า พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว ์ไม่พึงเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้ ไม่พึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ไม่
พึงกล่าวค าเทจ็ ไม่พึงด่ืมน ้าเมา จงบริโภคตามเดิมเถิด 
        ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกพระเจา้แผ่นดินท่ีอยู่ ณ ทิศอุดร ไดพ้ากนัเสด็จทา้วเธอไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ล าดบันั้นจกัรแกว้นั้นไดช้นะวิเศษยิ่งซ่ึงแผ่นดินมีสมุทรเป็นขอบเขตไดแ้ลว้ จึงกลบัคืนสู่ราชธานีนั้น ได้
หยุดอยูท่ี่ประตูพระราชวงัของทา้วเธอ ปรากฎเหมือนเคร่ืองประดบั ณ มุขส าหรับท าเร่ืองราวสว่างไสวอยู่
ทั้วภายในพระราชวงัของทา้วเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจา้จกัรพรรดิองคท่ี์ ๒ กดี็ องคท่ี์ ๓ ก็ดี องคท่ี์๔ ก็ดี 
องคท่ี์๕ ก็ดี องคท่ี์ ๖ ก็ดี องคท่ี์ ๗ ก็ดี โดยกาลล่วงไปหลายปี หลายร้อยปี หลายพนัปี ไดต้รัสเรียกบุรุษคน
หน่ึงมารับสั่งว่า ดูกรบุรุษผูเ้จริญ ท่านเห็นจกัรแกว้อนัเป็นทิพยถ์อยเคล่ือนจากท่ีในกาลใด พ่อพึงบอกแก่เรา
ในกาลนั้นเลยทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระราชด ารัสของทา้วเทอร์แลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
โดยล่วงเลยไปอีกหลายปี หลายร้อยปี หลายพนัปี บุรุษนั้นไดแ้ลเห็นจกัรแกว้อนัเป็นทิพยถ์อยเคล่ือนจากท่ี
จึงเขา้เฝ้าทา้วเธอถึงท่ีประทบัแลว้ไดก้ราบทูลว่า ขอเดชะพระพุทธเจา้ขา้ พระองคพ์ึงทราบจกัรแกว้อนัเป็น
ทิพยข์องพระองคถ์อยเคล่ือนท่ีแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอตรัสเรียกพระกุมารองคใ์หญ่มา
รับสั่งว่า ดูกรพ่อกุมารไดย้นิว่า จกัรแกว้อนัเป็นทิพยข์องพระเจา้จกัรพรรดิพระองคใ์ดท่ีถอยเคล่ือนออกจาก
ท่ีพระเจา้จกัรพรรดิพระองคน์ั้นพึงทรงพระชนมอ์ยูไ่ดไ้ม่นาน ในบดัน้ีก็กามทั้งหลายอนัเป็นของมนุษย ์พ่อ
ไดบ้ริโภคแลว้ บดัน้ีเป็นสมยัท่ีจะแสวงหากามทั้งหลาย อนัเป็นทิพยข์องพ่อ มาเถิดพ่อกุมาร พ่อจงปกครอง
แผ่นดินอนัมีสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขตน้ี ฝ่ายพ่อจะปลงผมและหนวด นุ่งห่มผา้ยอ้มน ้ าฝาด ออกจากเรือน
บวชเป็นบรรพชิต ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ล าดับนั้ น ท้าวเธอทรงสั่งสอนพระกุมารองค์ใหญ่ในราชสมบัติ
เรียบร้อยแลว้ ทรงปลงพระเกศาและพระมสัสุ ทรงครองผา้ยอ้มดว้ยน ้ าฝาด เสด็จออกจากเรือนทรงผนวช
เป็นบรรพชิตแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เม่ือพระราชฤาษีทรงผนวชได ้๗ วนั จกัรแกว้อนัเป็นทิพย ์อนัตรธาร
ไปแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น บุรุษคนหน่ึงเขา้ไปเฝ้าพระราชาผูก้ษตัริย ์ซ่ึงไดม้ธุราภิเษกแลว้ถึงท่ี
ประทับ แล้วได้กราบทูลว่า ขอเดชะพระพุทธเจ้าข้า พระองค์พึงทรงทราบเถิด จักรแก้วอันเป็นทิพย์



อนัตรธานไปแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอเม่ือจกัรแกว้อนัเป็นทิพยอ์นัตรธานไปแลว้ ไดท้รง
เสียพระทยัและไดท้รงเสวยแต่เสียพระทยั แต่ไม่ไดเ้สด็จไปเขา้เฝ้าพระราชฤาษีทูลถามถึงจกักวตัติวตัรอนั
ประเสริฐ นัยว่าทา้วเธอทรงปกครองประชาราษฎร์ตามพระมติของพระองคเ์อง เม่ือทา้วเธอทรงปกครอง
ประชาราษฎร์ตามพระมติของพระองคอ์ยู ่ประชาราษฎร์ก็ไม่เจริญต่อไปเหมือนเก่าก่อน เหมือนเม่ือกษตัริย์
พระองคก่์อน ๆ ซ่ึงไดท้รงประพฤติในจกักวตัติวตัรอนัประเสริฐอยู ่ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ันนั้นคณะอ ามาตย์
ขา้ราชบริพารโหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์นายกองชา้ง นายกองมา้ เป็นตน้ จนคนรักษาประตูและคนเล้ียง
ชีพด้วยปัญญา ได้ประชุมกันกราบทูลท้าวเธอว่า พระพุทธเจ้าได้ยินว่าเม่ือพระองค์ทรงปกครอง
ประชาราษฎร์ตามมติของพระองคเ์อง ประชาราษฎร์ไม่เจริญเหมือนแต่เก่าก่อน เหมือนเม่ือกษตัริยพ์ระองค์
ก่อน ๆ ซ่ึงไดท้รงประพฤติในจกักวตัติวตัรอนัประเสริฐอยู่ พระพุทธเจา้ขา้ ในแวน้แควน้ของพระองค์มี
อ ามาตยข์า้ราชบริพารโหราจารย ์และมหาอ ามาตย ์นายกองชา้ง นายกองมา้ เป็นตน้ และคนเล้ียงชีพดว้ย
ปัญญาอยูพ่ร้อมทีเดียว ขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลายคือ ขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลายดว้ย และประชาราษฎร์เหล่าอ่ืน
ดว้ย จ าทรงจกักวตัติจตัรอนัประเสริฐไดอ้ยู ่ขอเชิญพระองคโ์ปรดตรัสถามถึงจกักวตัติวตัรอนัประเสริฐเถิด 
พวกขา้พระพุทธเจา้อนัพระองคต์รัสถามแลว้จกัรกราบทูลแกจ้กักวตัติวตัรอนัประเสริฐถวายพระองค ์ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้นทา้วเธอโปรดใหป้ระชุมอ ามาตยร์าชบริพารโหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์นายกองชา้ง 
นายกองมา้ เป็นตน้ จนคนรักษาประตูและคนเล้ียงชีพดว้ยปัญญาแลว้ตรัสถามจกักวตัติวตัรอนัประเสริฐ เขา
เหล่านั้นอนัทา้วเธอตรัสถามจกักวตัติวตัรอนัประเสริฐแลว้จึงกราบทูลแกถ้วายทา้วเธอ ทา้วเธอไดฟั้งค าทูล
แกข้องพวกเขาแลว้ จึงทรงจดัการรักษาป้องกนัและคุม้ครองอนัชอบธรรม แต่ไม่ไดพ้ระราชทานทรัพย์
ให้แก่คนท่ีไม่มีทรัพยเ์ม่ือไม่พระราชทานทรัพยใ์ห้แก่คนท่ีไม่มีทรัพย ์ความขดัสนจึงไดถึ้งความแพร่หลาย 
บุรุษคนหน่ึงจึงขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป เขาช่วยกนัจบับุรุษนั้นไดแ้ลว้ แสดงแก่ทา้วเธอพร้อมดว้ยกราบทูล
ว่าพระพุทธเจา้ขา้ บุรุษคนน้ีขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือเขาพากนักราบทูลอยา่งน้ีแลว้ 
ทา้วเธอจึงตรัสค าน้ีกะบุรุษคนนั้นว่า พ่อบุรุษไดย้ินว่าเธอขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไปจริงหรือ ฯ บุรุษคนนั้น
ตอบว่า จริงพระพุทธเจา้ขา้ พระราชาจึงตรัสถามว่าพระเหตุไร บุรุษคนนั้นตอบวา่เพราะขา้พระพุทธเจา้ไม่มี
อะไรเล้ียงชีพ 
                   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอจึงพระราชทานทรัพยใ์ห้แก่เขาแลว้รับสั่งว่า พ่อบุรุษเธอจง
เล้ียงชีพ จงเล้ียงดูมารดาบิดา จงเล้ียงบุตรภรรยา จงประกอบการงานทั้งหลาย จงตั้งทกัษิณาท่ีมีผลในเบ้ือง
บน อนัเก้ือกลูแก่สวรรค ์มีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค ์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายดว้ยทรัพยน้ี์เถิด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เขา้ไดส้นองพระราชด ารัสของทา้วเธอแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมบุ้รุษอีกคนหน่ึงก็ไดข้โมยทรัพย์
ของคนอ่ืนไป เขาช่วยกนัจบับุรุษนั้นไดแ้ลว้ แสดงแก่ทา้วเธอพร้อมดว้ยกราบทูลว่าพระพุทธเจา้ขา้ บุรุษคน
น้ีขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือเขาพากนักราบทูลอยา่งน้ีแลว้ ทา้วเธอจึงตรัสค าน้ีกะบุรุษ
คนนั้นว่า พ่อบุรุษไดย้ินว่าเธอขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไปจริงหรือ ฯ บุรุษคนนั้นตอบว่า จริงพระพุทธเจา้ขา้ 
พระราชาจึงตรัสถามว่าพระเหตุไร บุรุษคนนั้นตอบว่าเพราะขา้พระพุทธเจา้ไม่มีอะไรเล้ียงชีพ  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอจึงพระราชทานทรัพยใ์ห้แก่เขาแลว้รับสั่งว่า พ่อบุรุษเธอจงเล้ียงชีพ จงเล้ียงดู



มารดาบิดา จงเล้ียงบุตรภรรยา จงประกอบการงานทั้งหลาย จงตั้งทกัษิณาท่ีมีผลในเบ้ืองบนอนัเก้ือกูลแก่
สวรรค ์มีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค ์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายดว้ยทรัพยน้ี์เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขา้ได้
สนองพระราชด ารัสของทา้วเธอแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยท์ั้งหลายไดฟั้งมาว่า ดูกรท่านผูเ้จริญทั้งหลาย
ไดย้ินว่าเธอขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป พระเจา้แผ่นดินทรงพระราชทานทรัพยใ์ห้อีก เขาไดย้ินมาจึงพากนั
คิดเห็นอยา่งน้ี อยา่กระนั้นเลย แมเ้ราทั้งหลายก็ควรขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนบา้ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น 
บุรุษคนหน่ึงจึงขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป เขาช่วยกนัจบับุรุษนั้นไดแ้ลว้ จึงแสดงแก่ทา้วเธอพร้อมดว้ยกราบ
ทูลว่าพระพุทธเจา้ขา้ บุรุษคนน้ีขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือเขาพากนักราบทูลอย่างน้ี
แลว้ ทา้วเธอจึงตรัสค าน้ีกะบุรุษคนนั้นว่า พ่อบุรุษไดย้ินว่า เธอขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไปจริงหรือ บุรุษนั้น
ตอบว่าจริงพระพุทธเจา้ขา้ พระราชาจึงตรัสถามว่าเพราะเหตุไร บุรุษคนนั้นตอบว่าเพราะขา้พระพุทธเจา้ไม่
มีอะไรเล้ียงชีพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอจึงทรงพระด าริอย่างน้ีว่า ถา้เราจกัให้ทรัพยแ์ก่คนท่ี
ขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไปเสมอ อทินนาทานน้ีจกัเจริญทวีข้ึนดว้ยประการเหลา้น้ี อยา่กระนั้นเลย เราจะให้
คุมตวับุรุษผูน้ี้ให้แขง็แรง จะท าการตดัตน้ตอตดัศีรษะของบุรุษนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอ
จึงตรัสสั่งบงัคบัราชบุรุษทั้งหลายว่าแน่ะพนาย ถา้เช่นนั้นท่านจงเอาเชือกเหนียวๆ มดับุรุษน้ีให้มือไพล่พลงั
ให้แน่น เอามีดโกน ๆ ศีรษะให้โลน้แลว้พาตระเวนตามถนน ตาตรอกดว้ยบณัเฑาะวเ์สียงกร้าวออกทาง
ประตูด้านทักษิณ จงคุมตวัให้แข็งแรง ท าการตัดตน้ตอตดัศีรษะเสียนอกพระนครทิศทักษิณ ราชบุรุษ
ทั้งหลายรับพระราชด ารัสของเธอแลว้จึงเอาเชือกเหนียวมดับุรุษนั้นให้มือไพล่หลงัให้แน่น เอามีดโกน 
ศีรษะให้โลน้แลว้พาตระเวนตามถนน ตามตรอกดว้ยบณัเฑาะวเ์สียงกร้าวออกทางประตูดา้นทิศทกัษิณ คุม
ตวัใหแ้ขง็แรง ท าการตดัตอตดัศีรษะบุรุษนั้นนอกพระนครทิศทกัษิณแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยท์ั้งหลาย
ไดฟั้งมาว่า ดูกรท่านผูเ้จริญทั้งหลาย ไดย้ินว่าพระเจา้แผ่นดินให้คุมตวับุคคลผูข้โมยทรัพยข์องคนอ่ืนอยา่ง
แขง็แรง ท าการตดัตน้ตอตดัศีรษะพวกเขาเสีย เพราะไดฟั้งมา พวกเขาจึงมีความคิดเห็นอยา่งน้ีวา่ อยา่กระนั้น
เลย แมพ้วกเราควรใหช่้างท าศสัตราอยา่งคม คร้ังแลว้จะคุมตวับุรุษท่ีเราจกัขโมยเอาทรัพยใ์ห้แขง็แรง จกัท า
การตดัตน้ตอตดัศีรษะพวกมนัเสีย พวกเขาจึงให้ช่างท าศสัตราอยา่งคม คร้ังแลว้จึงเร่ิมท าการปลน้บา้นบา้ง 
ปลน้นิคมบา้ง ปลน้พระนครบา้ง ปลน้ตามถนนหนทางบา้ง คุมตวับุคคลท่ีพวกเขาจกัขโมยเอาทรัพยไ์วอ้ยา่ง
แข็งแรง ท าการตัดตน้ตอตัดศีรษะบุคคลนั้ นเสีย ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ด้วยประการดังพรรณนามาน้ี เม่ือ
พระมหากษตัริยไ์ม่พระราชทานทรัพยใ์ห้แก่คนท่ีไม่มีทรัพย ์ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือความ
ขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ืออทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็
ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือศสัตราถึงความแพร่หลาย ปาณาติบาตก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือปาณาติบาตถึง
ความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือมุสวาทถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั้นก็
เส่ือมถอย แมว้รรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาถอยจากอายุบา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรขอมนุษยท่ี์มี
อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี ก็มีอายถุอยลงเหลือ ๔๐,๐๐๐ ปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อายุ ๔๐,๐๐๐ ปี บุรุษคน
หน่ึงขโมยเอาทรัพยข์องคนอ่ืนไป เขาช่วยกนัจบับุรุษนั้นไดแ้ลว้ จึงแสดงแก่พระมหากษตัริยซ่ึ์งไดม้ธุราภิเษก
พร้อมดว้ยกราบทูลว่า พระพุทธเจา้ บุรุษผูน้ี้ขโมยเอาทรัพยข์องคนอ่ืนไป ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เม่ือเขาพากนั



กราบทูลอยา่งน้ีแลว้ ทา้วเธอจึงตรัสค าน้ีกะบุรุษคนนั้นว่า พ่อบุรุษ ไดย้นิว่าเธอขโมยเอาทรัพยข์องคนอ่ืนไป
จริงหรือ บุรุษนั้นไดก้ราบทูลค าเทจ็ทั้งรู้อยูว่า่ไม่จริงเลย พระพทุธเจา้ขา้ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามาน้ี เม่ือพระมหากษตัริยไ์ม่พระราชทานทรัพยใ์หแ้ก่คน
ไม่มีทรัพย ์ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เม่ืออทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือศสัตราถึงความแพร่หลาย 
ปาณาติบาตก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือ
มุสาวาทถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั้นก็เส่ือมถอย แมว้รรณะห็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือม
ถอยจากอายุบา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท่ี์มีอายุ ๔๐,๐๐๐ ปี ก็มีอายุ ๒๐,๐๐๐ ปี ฯ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อายุ ๒๐,๐๐๐ ปี บุรุษคนหน่ึงขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป บุรุษอีกคนหน่ึงจึง
กราบทูลแก่พระราชาผูก้ษตัริยซ่ึ์งไดม้ธุราภิเษกเป็นการส่อเสียดว่า พระพุทธเจา้ขา้ บุรุษช่ือน้ีขโมยเอาทรัพย์
ของคนอ่ืนไปฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามาน้ี เม่ือพระมหากษตัริยไ์ม่พระราชทานทรัพยใ์หแ้ก่คน
ท่ีไม่มีทรัพย ์ความขดัสนกไ็ดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือความขดัสนถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจากไ็ดถึ้วความ
แพร่หลาย เม่ือปิสุณาวาจาถึงความแพร่หลาย แมอ้ายขุองสตัวเ์หล่านั้นก็เส่ือมถอย แมว้รรณะกเ็ส่ือมถอย เม่ือ
พวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท่ี์มีอาย ุ๒๐,๐๐๐ ปี ก็มีอายถุอยลง
เหลือ ๑๐,๐๐๐ ปีฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑๐,๐๐๐ ปี สัตวบ์างพวกมีวรรณะดี สัตวบ์างพวกมี
วรรณะไม่ดี ในสัตวท์ั้ง ๒ พวกนั้น สัตวท่ี์มีวรรณะไม่ดีก็เพ่งเลง็สัตวพ์วกท่ีมีวรรณะดีถึงความประพฤติล่วง
ในภรรยาของคนอ่ืน ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามาน้ี เม่ือพระมหากษตัริยไ์ม่พระราชทาน
ทรัพย์ให้แก่คนท่ีไม่มีทรัพย์ ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เม่ือความขัดสนถึงความแพร่หลาย 
อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่หลาย เม่ืออทินนาทานถึงความแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เม่ือกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย แมอ้ายขุองสตัวเ์หล่านั้นกเ็ส่ือมถอย แมว้รรณะกเ็ส่ือมถอย 
เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายบุา้งเส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บตัรของมนุษยท่ี์มีอาย ุ๑๐,๐๐๐ ปี กมี็อายถุอยลง
เหลือ ๕,๐๐๐ ปีฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๕,๐๐๐ ปี ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจาและสัมผปั
ปลาปะ ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือธรรม ๒ ประการถึงความแพร่หลาย แมอ้ายขุองสัตวเ์หล่านั้นก็เส่ือมถอย 
แมว้รรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท่ี์มีอาย ุ
๕,๐๐๐ ปี บางพวกมีอาย ุ๒,๕๐๐ ปี บางพวกมีอาย ุ๒,๐๐๐ ปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๒,๕๐๐ 
ปี อภิชฌาและพยาบาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ืออภิชฌาและพยาบาทคงความแพร่หลาย แมอ้ายขุองสัตว์
เหล่านั้นก็เส่ือมถอย แมว้รรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายบุา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตร
ของมนุษยท่ี์มีอาย ุ๒,๕๐๐ ปี ก็มีอายถุอยลงมาเหลือ ๑,๐๐๐ ปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑,๐๐๐ 
ปี มิจฉาทิฎฐิ ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือมิจฉาทิฎฐิถึงความแพร่หลาย แมอ้ายขุองสัตวเ์หล่านั้นก็เส่ือมถอย 
แมว้รรณะก็เส่ือมถอยเม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท่ีมีอาย ุ
๑,๐๐๐ ปี ก็มีอายถุอยลงมาเหลือ ๕๐๐ ปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๕๐๐ ปี ธรรม ๓ ประการคือ 



(๑) อธรรมราคะ (๒) วิสมโลภ (๓) มิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งแก่ความแพร่หลาย เม่ือธรรม ๓ ประการถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั้นก็เส่ือมถอยแมว้รรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบา้ง 
เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท่ี์มีอาย ุ๕๐๐ ปี บางพวกก็มีอาย ุ๒๕๐ ปี บางพวกก็มีอาย ุ๒๐๐ ปี 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๒๕๐ ปี ธรรมเหล่าน้ีคือ ความไม่ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่ปฏิบติั
ชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบในสมณะ ความไม่ปฏิบติัชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนน้อมต่อท่าน
ผูใ้หญ่ในตระกลู กไ็ดถึ้งความแพร่หลาย 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามาน้ี เม่ือพระมหากษตัริยไ์ม่พระราชทานทรัพยใ์ห้กบั
บุคคลท่ีไม่มีทรัพย ์ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้
ถึงความแพร่หลาย เม่ือทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือศสัตราถึงความ
แพร่หลาย ปารณาติบาตรก็ถึงความแพร่หลาย เม่ือปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เม่ือมุสาวาทถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่หลาย เม่ือปิสุณาวาจาถึงความ
แพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย ธรรม ๒ ประการ
คือผรุสวาจา (ค  าว่าผรุสุวาจาไดแ้ก่พูดค าหยาบ) และสัมผปัปลาปะ (ค าว่าสัมผปัปลาปะไดแ้ก่พูดเพอ้เจอ้) ก็
ไดค้วามแพร่หลาย เม่ือธรรม ๒ ประการถึงความแพร่หลาย อภิชฌาและพบาบาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย 
เม่ืออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพร่หลาย มิจฉาทิฎฐิก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ืออภิชฌาและพยาบาทถึง
ความแพร่หลาย มิจฉาทิฎฐิก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือมิจฉาทิฎฐิถึงความแพร่หลาย  ธรรม ๓ ประการคือ 
อธรรมราคะ วิสมโลภมิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย (อธรรมราคะ ไดแ้ก่ความก าหนัดในฐนะอนัไม่
ชอบธรรม) วิสมโลภ ไดแ้ก่ความโลภไม่เลือก) มิจฉาธรรม ไดแ้ก่ความก าหนัดดว้ยอ านาจความพอใจผิด
ธรรมดา) เม่ือธรรม ๓ ประการถึงความแพร่หลาย ธรรมเหล่าน้ีคือ ความไม่ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่
ปฏิบติัชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบในสมณะ ความไม่ปฏิบติัชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนน้อมต่อ
ผูใ้หญ่ในตระกูลก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือธรรมเหล่าน้ีถึงความแพร่หลาย แมอ้ายขุองสัตวเ์หล่านั้นก็เส่ือม
ถอย แมว้รรณะก็เส่ือมถอย เม่ือสัตวเ์หล่านั้นเส่ือมถอยจากอายบุา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษย์
ท่ีมีอาย ุ๒๕๐ ปี กมี็อายถุอยลงมาเหลือ ๑๐๐ ปี เป็นตน้ อายขุองมนุษยใ์นยคุปัจจุบนัของเราน้ีเรียกวา่ ในสมยั
กลียคุซ่ึงอยูใ่นยคุปลายของมนุษยท่ี์มีอาย ุ๑๐๐ ปี เป็นอายขุยัปัจจุบนัน้ีเป็นปีในกลียคุท่ี ๕๐๔๗ ปีแลว้ ถา้ไม่
มีการลา้งจกัรวาลก่อนหน่ึงพุทธนัดรเศษในคราวน้ีแลว้ มนุษยท์ั้งหลายก็จะเส่ือมถอยอายแุละวรรณะต่าง ๆ 
พร้อมดว้ยผิดศีลผิดธรรมกนัต่อไป จนถึงสัตตนัดรกปัส้ิน ๗ วนั จะเป็นไปตาวฎัจกัรและกาลจกัรเป็นผล
กรรมของสัตวท์ั้งหลายแต่ในคราวน้ี เขาลา้งจกัรวาลเสียก่อน ถา้ไม่ลา้งจกัรวาลแลว้ก็จะเป็นไปตามจกัวตัติ
สูตรน้ี 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย จกัมีสมยัท่ีมนุษยเ์หล่าน้ีมีบุตรอาย ุ๑๐ ปี ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑๐ ปี เดก็หญิงมีอาย ุ
๕ ปี จกัสมควรมีสามีได ้ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อายุ ๑๐ ปี รสเหล่าน้ีคือ เนยใส เนยขน้ น ้ ามนั 
น ้ าผึ้ง น ้ าออ้ย เกลือ จกัอนัตรธานไปส้ิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑๐ ปี หญา้กบัแกจ้กัเป็นอยา่ง
ดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนขา้วสุก ขา้วสาลีระคนกบัเน้ือสัตวจ์กัเป็นอาหารอย่างดี ในบดัดี ฉันใด                 



ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อยู่อายุ ๑๐ ปี หญา้กบัแกก้็จกัเป็นอาหารอย่างดี ฉันนั้นเหมือนกนั ดูกร
ภิกษทัทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑๐ ปี กุศลกรรมบถ ๑๐ จกัอนัตรธานไปหมดส้ิน อกุศลกรรมบถ ๑๐ จกั
รุ่งเรืองเหลือเกิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยอ์าย ุ๑๐ ปี แมแ้ต่ช่ือว่ากุศลก็จกัไม่มีและคนท ากุศลจกัมีแต่
ไหน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อายุ ๑๐ ปี คนทั้งหลายจกัไม่ปฏิบติัในมารดา จกัไม่ปฏิบติัชอบใน
บิดา จกัไม่ปฏิบติัชอบในสมณะ จกัไม่ปฏิบติัชอบในพราหมณ์ จกัไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผูใ้หญ่ใน
ตะกูล เขาเหล่านั้นก็จกัไดรั้บการบูชา และไดรั้บการสรรเสริญเหมือนคนปฏิบติัชอบในมารดา ปฏิบติัชอบ
ในบิดา ปฏิบติัชอบในสมณะ ปฏิบติัชอบในพราหมณ์ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูลในบดัน้ี 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑๐ เขาจกัไม่มี ๆ จิตคิดเคารพย  าเกรงว่า น่ีแม่ น่ีนา้ น่ีป้า น้ีภรรยา ของ
อาจารย ์หรือว่าน่ีภรรยาของท่านท่ีเคารพทั้งหลาย สัตวโ์ลกจกัถึงความสมสู่ปะปนกนัหมด เปรียบเสมือน
แพะ ไก่ สุนขับา้น สุนขจ้ิงจอก ฉะนั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑๐ ปี สัตวเ์หล่านั้นต่างก็จกัเกิด
การความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่าอย่างกลา้ในกนัและกนั มารดากบับุตรก็ดีบุตร
กบัมารดาก็ดี บิดากบับุตรก็ดี บุตรกบับิดาก็ดี พี่ชายกับน้องหญิงก็ดี น้องหญิงกับพี่ขายก็ดี จกัเกิดความ
อาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้ายความคิดจะฆ่ากนัอย่างแรงกลา้ นายพรานเห็นเน้ือเขา้เกิดความอาฆาต 
ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่าอยา่งแรงกลา้ ฉนัใด ก็ฉนันั้นเหมือนกนัดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือ
มนุษยมี์อายุ ๑๐ ปี จกัมีสัตตนัดรกัปส้ิน ๗ วนั มนุษยเ์หล่านั้ นจกักลบัได้ความส าคญักันเองว่า เป็นเน้ือ
ศสัตราทั้งหลายอนัคมจกัปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขาจะฆ่ากนัเองดว้ยศสัตราอนัคมกลา้นั้นโดย
ส าคญัวา่น่ีเน้ือ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้น สตัวเ์หล่านั้น บางพวกมีความคิดอยา่งน้ีว่า พวกเราอยา่ฆ่าใคร ๆ และใคร 
ๆ ก็อยา่ฆ่าเรา อยา่กระนั้นเลย เราควรเขา้ไปตามป่าหญา้สุมทุมป่าไมร้ะหว่างเกาะหรือซอกเขา มีรากไมแ้ละ
ผลไมใ้นป่าเป็นอาหารเล้ียงชีวิตอยู ่เขาพากนัเขา้ไปตามป่าหญา้สุมทุมป่าไม ้ระหว่างเกาะหรือซอกเขามีราก
ไมแ้ละผลไม่ป่าเป็นอาหารเล้ียงชีวิตอยูต่ลอด ๗ วนั เม่ือล่วง ๗ วนัไปเขาพากนัออกจากป่าหญา้สุมทุมป่าไม ้
ระหว่างเกาะซอกเขาแลว้ต่างสวมกอดกนัและกนั จกัขบัร้องดีใจอยา่งเหลือเกิน ในท่ีประชุมว่า สัตวผ์ูเ้จริญ
เราพบเห็นกนัแลว้ท่ายงัมีชีวิตอยูห่รือ ๆ ดูกรภิกษุทั้งหลายล าดบันั้น สัตวเ์หล่านั้นจกัมีความคิดอยา่งน้ีว่าเรา
ถึงความส้ินญาติอยา่งใหญ่เห็นบาปน้ี เหตุเพราะสมาทานธรรมท่ีเป็นธรรมท่ีเป็นกุศลอยา่กระนั้น เราควรท า
กุศล ควรท ากุศลอะไร เราควรงดเวน้ปาณาติบาตควรสมาทานกุศลธรรมน้ีแลว้ประพฤติ เขาจกังดเวน้จาป
ปาณาติบาตจกัสมาทานกศุลธรรมน้ีแลว้ประพฤติเพราะเหตุท่ีสมาทานกศุลธรรม เขาจกัเจริญดว้ยอายบุา้ง จกั
เจริญดว้ยวรรณะบา้ง เม่ือเขา้เจริญอายบุา้ง เจริญดว้ยวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท์ั้งหลายท่ีมีอาย ุ๑๐ ปี จกัมี
อายเุจริญข้ึนถึง ๒๐ ปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น สตัวเ์หล่านั้นจกัมีความคิดอยา่งน้ีวา่ เราเจริญดว้ยอายบุา้ง 
เจริญดว้ยวรรณะบา้ง เพราะเหตุท่ีสมาทานกศุลธรรม อยา่กระนั้นเลย เราควรท ากุศลยิง่ ๆ ข้ึนไป ควรท ากศุล
อะไร เราควรงดเวน้จากอทินนาทาน ควรงดเวน้จากาเมสุมิจฉาจาร ควรงดเวน้จากปุสุณาวาจาควรงดเวน้
จากผรุสวาจา ควรงดเวน้จากสัมผปัปลาปะ ควรละอภิชฌา ควรละพยาบาท ความละมิจฉาทิฎฐิ ควรละธรรม 
๓ ประการ คือธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม อย่ากระนั้นเลย เราควรปฏิบติัชอบในมารดา ควรปฏิบติั



ชอบในบิดา ควรปฏิบติัชอบในสมณะ ควรปฏิบติัชอบในพราหมณ์ ควรประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผูใ้หญ่
ตระกูล ควรสมาทานกุศลธรรมน้ีแลว้ประพฤติ เขาเหล่านั้นจกัปฏิบติัชอบในมารดา ปฏิบติัชอบในบิดา 
ปฏิบติัชอบในสมณะ ปฏิบติัชอบในพราหมณ์ ประพฤติอ่อนนอ้มต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูล จกัสมาทานกุศล
ธรรมน้ีแลว้ประพฤติ เพราะเหตุท่ีสมาทานกุศลธรรมเหล่านั้น เขาเหล่านั้นจกัเจริญดว้ยอายบุา้ง จกัเจริญดว้ย
วรรณะบา้ง เม่ือเขาเจริญดว้ยอายบุา้ง เจริญดว้ยวรรณะบา้ง บุตรของผูมี้อาย ุ๒๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง ๔๐ 
ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ๔๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง ๘๐ ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ๘๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึน ๑๖๐ ปี 
บุตรของคนผูมี้อาย ุ๑๖๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง ๓๒๐ ปี บตัรของคนผูมี้อาย ุ๓๒๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึน ๖๔๐ 
ปี บตัรของผูมี้อาย ุ๖๔๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง ๒,๐๐๐ ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ๒,๐๐๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง 
๔,๐๐๐ ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ๔,๐๐๐ ปี จกัมีอายุเจริญข้ึนถึง ๘,๐๐๐ ปี บุตรของคนผูมี้อายุ ๘,๐๐๐ ปี จกัมี
อายเุจริญข้ึนถึง ๒๐,๐๐๐ ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ๒๐,๐๐๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง ๔๐,๐๐๐ ปี บุตรของคนผูมี้
อาย ุ๔๐,๐๐๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง ๘๐,๐๐๐ ปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี เดก็หญิงมี
อาย ุ๕๐๐ ปี จึงจกัสมควรมีสามีได ้ดูกรภิกษุทั้งหลายในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี จกัเกิดมีอาพาธ ๓ อยา่ง
คือ ความอยากเกิน ๑ ความไม่อยากเกิน ๑ ความแก่ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี ชมพู
ทวีปน้ีจกัมั่งคัง่และรุ่งเรือง มีบ้านนิคมและราชพอชั่วไก่บินตก ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ
๘๐,๐๐๐ ปี ชมพทูวีปน้ี ประหน่ึงว่าอเวจีนรก จกัยดัเยยีดไปดว้ยผูค้นทั้งหลาย เปรียบเหมือนป่าไมอ้อ้หรือป่า
สาลพฤกษ ์ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี เมืองพาราณสีน้ี จกัเป็นราชธานี มีนาม
ว่า เกตุมวดีเป็นเมืองท่ีมัง่คัง่และรุ่งเรือง มีพลเมืองมาก ผูค้นคบัคัง่ และมีอาหารสมบูรณ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี ในชมพูทวีปน้ีจกัมีเมือง ๘๔,๐๐๐ เมือง มีเกตุมวดีราชธานีเป็นประมุข ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี จกัมีพระจกัรพรรดิทรงพระนามว่า พระเจา้สังขะทรงอุบติัข้ึน 
ณ เกตุมวดีราชธานี เป็นผูท้รงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็น
ขอบเขต ทรงชนะแลว้มีราชอาณาจกัรมัง่คงสมบูรณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ คือ จกัแกว้ ๑ ชา้งแกว้ ๑ มา้แกว้ ๑ 
แกว้มณี ๑ นางแกว้ ๑ คฤหบดีแกว้ ๑ ปริณายกแกว้เป็นท่ี ๗ พระราชบุตรของพระองคมี์กว่าพนั ลว้นกลา้
หาญมีรูปทรางสมเป็นวีรกษตัริย ์สามารถย  า่ยเีสนาของขา้ศึกได ้พระองคท์รงช านะโดยธรรม มิตอ้งใชอ้าญา
มิตอ้งใชศ้สัตราครอบครองแผ่นดิน มีสาครเป็นขอบเขต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี 
พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงพระนามวา่เมตไตรย ์จกัเสดจ็อุบติัข้ึนในโลก พระองคเ์ป็นอรหนัตต์รัสรู้เองโดยชอบ 
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแลว้ ทรงรู้แจง้โลกเป็นสารถีฝึกบุรุษท่ีควรฝึก ไม่มีผูย้ิ่งกว่าเป็น
ศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลายเป็นผูเ้บิกบานแลว้ เป็นผูจ้  าแนกพระธรรม เหมือนตถาคตอุบติัข้ึนแลว้
ในโลกบดัน้ี เป็นอรหันต ์ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะไปดีแลว้ รู้แจง้โลก เป็นสารถีฝึก
บุรุษท่ีควรฝึก ไม่มีผูอ่ื้นยิง่กวา่เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลายเป็นผูเ้บิกบานแลว้ เป็นผูจ้  าแนกพระ
ธรรม พระผูมี้พระภาคเจา้พระนามว่าเมตไตย ์พระองคน์ั้น จกัทรงท าโลกน้ีพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหม
โลก ใหแ้จง้ชดัดว้ยพระปัญญาอนัยิง่ดว้ยพระองคเ์องแลว้ ทรงสอนหมู่สัตว ์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา
และมนุษยใ์ห้รู้ตาม เหมือนตถาคตในบดัน้ี ท าโลกน้ีพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจง้ชดัดว้ย



ปัญญาอนัยิง่ดว้ยตถาคตเองแลว้ สอนหมู่สัตวพ์ร้อมดว้ยสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษยใ์หรู้้ตามอยู ่พระผูมี้
พระภาคพระนามว่าเมตไตรยพ์ระองคน์ั้นจกัทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน้ งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด 
ทรงประกาศพรหมจรรยพ์ร้อมออรรถ พร้อมทั้งพยญัชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ส้ินเชิง หมือนตถาคตในบดัน้ี 
แสดงธรรมงามในเบ้ืองตน้ งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย ์พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง
พยญัชนะบริสุทธ์ิ บริบูรณ์ส้ินเชิง พระผูมี้พระภาคพระนามวา่เมตไตรย ์พระองคน์ั้นจกัทรงบริหารภิกษุสงฆ์
หลายพนั เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆห์ลายร้อย ในบดัน้ี ฉนันั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้นพระเจา้สังขะ
จกัพรรดิ ทรงให้ยกข้ึนซ่ึงปราสาทท่ีพระเจา้มหาปนาทะ ทรงสร้างไวแ้ลว้ประทบัอยูแ่ลว้จกัทรงสละจกัทรง
บ าเพ็ญทานแก่สมณพราหมณ์ คนก าพร้า คนเดินทาง วณิพก และยาจกทั้งหลายจกัทรงปลงพระเกศาและ
พระมสัสุ ทรงครองผา้กาสาวพสัตร์ เสด็จออกจากเรือนทรงผนวชเป็นบรรพชิตในส านักของพระผูมี้พระ
ภาค พระนามว่าเมตไตรย ์อรหนัตส์ัมมาสัมพุทธเจา้ ทา้วเธอทรงผนวชอยา่งน้ีแลว้ ทรงปลีกพระองคอ์ยูแ่ต่ผู ้
เดียว ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแลว้ ไม่ชา้นกักจ็กัทรงท าใหแ้จง้ซ่ึงประโยชน์อนัยอดเยีย่มท่ีกุลบุตร
ทั้งหลายพากนัออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ตอ้งการอนัเป็นท่ีสุดแห่งพรหมจรรย ์ดว้ยพระ
ปัญญาอนัยิง่ดว้ยพระองคอ์งในทิฎฐธรรมเทียวเขา้ถึงอยู ่ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็น
ท่ีพึ่ง อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่ง จงมีธรรมเป้นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งอยู ่ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
ภิกษุผูมี้ตนเป็นเกราะมีตนเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่ง มีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ี
พึ่ งอยู่อย่างไรเล่า ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติก าจดัอภิชฌา และโทมนสัในโลก
เสียไดฯ้ 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มี
สติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียไดฯ้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ี พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติก าจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดฯ้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุมีตนเป็นเกราะ มีตนเป็นท่ีพึ่ง มีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งอยูอ่ยา่งน้ี
แลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเท่ียวไปในโคจร ซ่ึงเป็นวิสัยอนัสืบมาจากบิดาของตน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เม่ือเธอทั้งหลายเท่ียวไปในโคจรซ่ึงเป็นวิสัยอนัสืบมาจากบิดาของตน จกัเจริญทั้งดว้ยอายจุกัเจริญ
ทั้งดว้ยวรรณะ จกัเจริญทั้งดว้ยสุข จกัเจริญทั้งดว้ยโภคะ จกัเจริญทั้งดว้ยพละฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเร่ือง
อายขุองภิกษุมีอธิบายอยา่งไร ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีเจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยฉนัทะ
สมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยวิริยะสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยจิตต
สมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธบาทประกอบดว้ยวิมงัสาสมาธิปธานสังขาน เธอนั้น เพราะเจริญอิทธิบาท ๔ 
เหล่านั้น เพราะกระท าใหม้ากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหล่าน้ี เม่ือปรารถนากพ็ึงตั้งอยูไ่ดถึ้งกปั ๑ หรือเกินกวา่กปั ๑  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นอธิบายในเร่ืองอายขุองภิกษุฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายในเร่ืองวรรณะของภิกษุ 
มีอธิบายอย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีเป็นผูมี้ศีลส ารวมระวงัในพระปาติโมกข ์ถึง



พร้อมดว้ยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภยัในโทษเพียงเลก็นอ้ย สมาทานศึกษาอยูใ่นสิขาบททั้งหลาย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นอธิบายในเร่ืองวรรณะของภิกษุฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายในเร่ืองสุขของภิกษุมีอธิบาย
อย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในพระธรรมวินยัน้ี สงดัจากกาม สงดัจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มี
วิจาร มิปิติและสุขเกิดแก่วิเวกอยู ่บรรลุทุติยฌาน มีความผอ่งใสแห่งจิต ณ ภายในเป็นธรรมเอกผดุข้ึน เพราะ
วิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปิติและสุข เกิดแต่สมาธิอยูเ่ป็นผูมี้อุเบกขา มีสติ มีสัมปชญัญะ เสวย
สุขดว้ยกายเพราะปิติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่า ผูท่ี้ไดฌ้านน้ี เป็นผูมี้อุเบกขา มี
สติ อยู่เป้นสุข บรรลุจตุตฌาน ไม่มีทุกข ์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกขแ์ละดบัโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ ไดมี้
อุเบกขาเป็นเหตุใหส้ติบริสุทธ์ิอยู ่
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นอธิบายในเร่ืองสุขของภิกษุฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายในเร่ืองโภคะของภิกษุมี
อธิบายอยา่งไปร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ี มีจิตประกอบดว้ยเมตตาแผไ่ปตลอดทิศ ๑ อยู ่
ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกนั ตามนัยน้ี ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง เบ้ืองขวาง ดว้ยจิตอนัประกอบดว้ย
เมตตาอนัไพบูลย ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได ้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน แผไ่ปตลอดโลกทัว่สัตว์
ทุกเหล่า ในท่ีทุกสถานด้วยมีจิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปตลอดทิศ ๑ อยู่ ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็
เหมือนกนัตามนัยน้ี ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง เบ้ืองขวาง ดว้ยจิตประกอบดว้ยกรุณาอนัไพบูลย ์ถึงความเป้น
ใหญ่หาประมาณมิได ้ไม่มเวร ไม่มีความเบียดเบียน แผไ่ปตลอดโลกทัว่สตัวทุ์กเหล่า ในท่ีทุกสถานดว้ยมีจิต
ประกอบดว้ยมุทิตา แผ่ไปตลอดทิศ ๑ อยู ่ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกนั ตามนยัน้ีทั้งเบ้ืองบน เบ้ือง
ล่าง เบ้ืองขวาง ดว้ยจิตประกอบดว้ยมุทิตาอนัไพบูลย ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได ้ไม่มีเวร ไม่มีความ
เบียดเบียน แผไ่ปตลอดโลก ทัว่สัตวทุ์กเหล่า ในท่ีทุกสถานดว้ยมีจิตประกอบดว้ยอุเบกขา แผไ่ปตลอดทิศ ๑ 
ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกนัตามนยัน้ีทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง เบ้ืองขวาง ดว้ยจิตประกอบดว้ยอุเบกขา
อนัไพบูลย ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได ้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน แผ่ไปตลอดโลก ทัว่สัตวทุ์ก
เหล่า ใน ท่ีทุกสถาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นอธิบายในเร่ืองโภคะของภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลายในเร่ือง
พละของภิกษุมีอธิบายอย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี ท าให้แจง้ซ่ึงเจโตวิมุตติและ
ปัญญาวิมุตติ อนัหาอาสวะมิได ้เพราะอาสวะส้ินไปดว้ยปัญญาอนัยิง่ดว้ยตนเองในทิฎฐธรรมเทียวเขา้ถึงอยู ่
ดูกรภิกษุทั้งหลายน้ีและเป็นอธิบายในเร่ืองพละของภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่เลง็เห็นแมก้ าลงัสักอยา่ง
หน่ึงอ่ืน อนัข่มไดแ้สนยาก เหมือนก าลงัของมารน้ีเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญน้ีจะเจริญข้ึนไดอ้ยา่งน้ี เพราะ
เหตุถือมัน่กศุลธรรมทั้งหลาย เม่ือพระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสพระพทุธพจน์น้ีแลว้ ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นยนิดี
ช่ืนชมพระภาษิตของพระผูมี้พระภาคแลว้ดงัน้ี เร่ืองจกัรวตัติสูตรน้ี ซ่ึงมีอยู่ในพระสุตตนัตปิฎกทีฆนิกาย 
ปาฎิมรรค เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๕๐ ซ่ึงตรงกนักบัหัวขอ้เร่ืองท่ีขา้พเจา้ไดใ้ห้เอาไวว้่า ในยุคมนุษยท่ี์มีบาปนั้น 
นอกเหนือจากว่าท่ีมีบาปติดจิตและวิญญาณมาจากในอดีตชาติแลว้ หน าซ ้ ามาในคราวน้ียงัประพฤติตนเอง
ให้มนัหนักยิ่งกว่าเดิมเขา้ไปอีกโดยไม่แกไ้ขให้ดีข้ึน เราจะเห็นไดว้่ามนุษยใ์นยุคน้ีนั้น ส่วนมากแลว้ขาด
ความกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณต่าง ๆ และขาดความเคารพย  าเกรงต่อบิดาและมารดาของตน ๆ และขาด
ความเคารพต่อครูบาอาจารยแ์ละท่านผูใ้หญ่ในตระกูลของตน มีปู่ยา่ตายายและพี่ป้านา้อาและท่านผูท่ี้มีอายุ



สูงกว่าตน และขาดความเคารพในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ และขาดความเคารพในพระศาสนาต่าง ๆ พร้อม
กระนั้นแลว้ ยงักระท าการเหยยีดหยามอีกดว้ย ส่วนมนุษยท่ี์เกิดมาในยคุน้ีนั้นก็ไม่ด ารงอยูใ่นหนา้ท่ีของตน
อย่างถูกตอ้ง เช่น สามีก็ไม่อยูใ่นหนา้ท่ีของตนท่ีถูกตอ้ง สามีท่ีดีนั้นจะตอ้งอยูใ่นหลกั ๕ ประการตามหลกั
ของธรรมนั้น สามีพึงท านุบ ารุงภรรยาของตนดงัต่อไปน้ี (๑) ยกยอ่งให้เกียรติ (๒) ให้เป็นใหญ่ในบา้น (๓) 
ดว้ยไม่ประพฤตินอกใจ (๔) ในอาภรณ์เคร่ืองแต่งกาย (๕) ใหเ้คร่ืองประดบัตามสมควร ส่วนภรรยาท่ีดีนั้นก็
จะตอ้งอยู่ในหลกั ๕ ประการเหมือนกนัคือ ภรรยาพึงท านุบ ารุงสามีของตนดงัต่อไปน้ี (๑) มีความภกัดีไม่
นอกใจ (๒) รักษากิริยามารยาทให้เรียบร้อย (๓) จดัการงานดีไม่บกพร่อง (๔) สงเคราะห์คนขา้งเคียงของ
สามี (๕) เก็บทรัพยส์มบติัต่าง ๆ ท่ีหามาได ้และอีกอยา่งส าคญัมากโดยเฉพาะผูห้ญิงคือ “ไฟในอยา่น าออก 
ไฟนอกอยา่น าเขา้” ซ่ึงหมายถึงอยา่งน าเร่ืองร้อนใจในบา้นต่าง ๆ ทุกชนิดไปเท่ียวพดูใหค้นภายนอกฟัง และ
อยา่งน าเร่ืองเดือดร้อนต่าง ๆ ของคนอ่ืนมาพร ่ าใหค้นในบา้นฟัง ต่ืนก่อนนอนทีหลงัสามีและพ่อสามีและแม่
สามี เคารพและเช่ือฟังสามีและพ่อแม่สามี จดัการเคร่ืองครัวเรือนให้เรียบร้อย และปกป้องสามีและพ่อแม่
สามีใหพ้น้จากความชัว่ร้าย ช่วยแนะน าและชกัชวนไปในทางท่ีดีไม่ใหผ้ดิศีลและธรรม ก่อนอ่ืนท่ีพวกเราจะ
รู้ว่ามนุษยท่ี์มีบาปในยุคน้ีและในอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้น เราควรมาศึกษาธรรม ค าว่าอกุศลกรรมบถ ๑๐ 
อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง และกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่างได้แก่อะไรบ้างเสียก่อน อกุศลกรรม ๑๐ อย่างคือ                      
(๑) ปาณาติบาต (การยงัสัตวมี์ชีวิตให้ตกล่วงไป) (๒) อทินนาทาน (การถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของมิไดใ้ห้)                 
(๓) กาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม) (๔) มุสาวาท (พูดเท็จ) (๕) ปิสุณาวาจา (พูดส่อเสียด)                    
(๖) ผรุสวาจา (พูดค าหยาบ) (๗) สัมผปัปลาปะ (พูดเพอ้เจอ้) (๘) อภิชฌา (ความโลภอยากได้ของเขา)                   
(๙) พยาบาท (ความปองร้าย) (๑๐) มิจฉาทิฎฐิ (ความเห็นผิด) ส่วนกุศลกรรมบถ ๑๐ อยา่งไดแ้ก่ (๑) ปาณา
ติปาตา เวรมณี (เจตนาเคร่ืองเวน้จากการยงัสัตวท่ี์มีชีวิตให้ตกล่วงไป) (๒)  อทินนาทาน เวรมณี (เจตนา
เคร่ืองเวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของมิไดใ้ห้) (๓) กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณี (เจตนาเคร่ืองเวน้จากการ
ประพฤติผิดในกาม) (๔) มุสาวาท เวรมณี (เจตนาเคร่ืองเวน้จากการพูดเท็จ) (๕) ปิสุณาวาจาย เวรมณี 
(เจตนาเคร่ืองเวน้จากการพูดส่อเสียด) (๖) ผรุสาย วาจาย เวรมณี (เจตนาเคร่ืองเวน้จากการพูดค าหยาบ)                     
(๗) สัมผปัปลาป เวรมณี (เจตนาเคร่ืองเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้) (๘) อนภิชฌา (ความไม่โลภอยากไดข้องเขา) 
(๙) อพัยาบาท เวรมณี (ความไม่ปองร้ายเขา) (๑๐) สัมมาทิฎฐิ (ความเห็นชอบ) ท่ีไดน้ าเอาธรรมทั้งสอง
ประการอนัน้ีเอามาเขียนไวใ้นท่ีน้ีนั้น เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ใจหวัขอ้ธรรมในจกัรวตัติสูตรท่ีพวกท่าน
ไดอ่้านมาขา้งตน้นั้นแจ่มแจง้ข้ึนอีก จะไดรู้้ความหมายในหัวขอ้ธรรมนั้น ๆ ในเร่ืองจกักวตัติสูตรน้ี ๆ ก็แด
สงถึงหลกัฐานให้เห็นไดช้ดัแจง้แลว้ว่ามนุษยท่ี์ไดเ้กิดมาในยคุน้ีหรือว่าสมยัน้ีนั้น เป็นมนุษยท่ี์มีบาปกรรม
หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าเป็นเหล่าสรรพสัตวท่ี์มีอกุศลกรรมทั้งหลายได้กระท ามาแลว้อย่างมากมายใน
อดีตชาตินัน่เอง จึงตอ้งมาเกิดในยคุน้ีหรือวา่ในสมยัน้ี เพราะฉะนั้นจะเรียกวา่เป็นบุคคลหรือมนุษยท่ี์มีบุญได้
อย่างไร นอกเสียจากจะพูดเข้าข้างตนเองเท่านั้ นว่า ตนเองเป็นผูท่ี้มีบุญจึงได้เกิดมาในสมัยท่ีมนุษย์
เจริญรุ่งเรืองดว้ยในดา้นเทคโนโลยีต่าง ๆ เห็นปานฉะน้ีดงัท่ีพวกเราทั้งหลายไดป้ระสบพบเห็นอยู่ทุก ๆ 
วนัน้ี แทนท่ีจะพิจารณาดว้ยความเป็นธรรมว่ามนุษยเ์ราทุก ๆ วนั มีความประพฤติผิดศีลผิดธรรมเลวลงไป



ทุก ๆ วนั ดงัท่ีรู้ ๆ เห็น ๆ กนัอยู ่แมท่ี้สุดชีบานาสงฆก์็ไม่ค่อยจะอยูใ่นศีลในสัจจธรรม และยิง่กว่านั้นสังคม
ทุก ๆ วนัน้ีเปล่ียนแปลงกลบัหนา้มือเป็นหลงัมือไป เช่นเร่ืองหนุ่มสาวตามธรรมดาแลว้ เขาห้ามจบัตอ้งตวั
กนั แต่ปัจจุบนัน้ีหลกัสูตรมหาวิทยาลยั มีหลกัวิชาเพิ่มข้ึนมาอีกอย่างหน่ึง นักศึกษาทั้งหลายตอ้งผ่านการ
เรียนฝึกเตน้ร า ไม่แต่ถูกเน้ือตอ้งตวักนัธรรมดา แต่กลบัไปประคองกอดกนับนฟลอร์เตน้ร าอยา่งหนา้ตาเฉย
เสียดว้ยซ ้ าไปยอกเหนือกว่านั้น ซ ้ าร้ายยิ่งกว่านั้นก็ยงัมีปรากฎข้ึนอีกท่ีสหรัฐอเมริกาท่ีขา้พเจา้อยู่น้ีในรัฐ
นิวยอร์คมีสมาคมหน่ึงท่ีสามีพาภรรยาของตน ๆ ไปแลกเปล่ียนกันสมสู่เหมือนกับสัตว์เดียรฉาน ไม่รู้
ประเทศไทยเราเมืองพุทธศาสนามีสมาคมประเภทน้ีแลว้หรือยงั แต่ท่ีรู้แน่ชัดนั้ นคือประเทศไทยเราก็
ทนัสมยัอยู่อย่างหน่ึงแลว้ เม่ือก่อนนั้นผูช้ายเท่ียวผูห้ญิง แต่สมยัน้ีและสังคมไดเ้ปล่ียนไป กลบัเป็นผูห้ญิง
เท่ียวผูช้าย เพราะฉะนั้นพูดไดว้่าอกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการนั้น เห็นทีจะครบหมดทุก ๆ ขอ้แลว้แน่นอน ถา้
มนุษยท์ั้ งหลายประพฤติผิดตามอกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่างน้ีเป็นอาจิณกรรมแลว้ หนทางท่ีมนุษยจ์ะตอ้ง
ท่องเท่ียวไปในภพน้อยภูมิใหญ่ ในอนาคตหลงัจากจะตอ้งตายหรือหมดอายุขยัไปจากโลกมนุษยน้ี์แลว้
หนทางท่ีจะไปสวรรคน์ั้นเห็นท่ีจะหมายไดย้าก หนทางท่ีมนุษยท์ั้งหลายประพฤติผิดกรรมบถ ๑๐ ประการ
เป็นอจิณกรรมนั้น หนทางท่ีจะไปเม่ือหลงัจากตนไดต้ายไปแลว้ ก็ไดแ้ก่อบายภูมิทั้งส่ี มีนรก เปรต อสุรกาย 
และก าเนิดสัตวเ์ดียรฉานเท่านั้น ท่ีเป็นท่ีไปของเหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายท่ีประพฤติผิดอกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการเป็นอาจิณ แต่ถา้ท่านทั้งหลายตอ้งการจะไปเสวยสุขในสวรรคน์ั้น ก็ตอ้งประพฤติกุศลกรรมบถทั้ง 
๑๐ ประการนั้นเอาไวเ้ป็นประจ า แลว้เม่ือท่านถึงเวลาท่ีร่างกายแตกสลายหรือว่าตายไปจากโลกน้ีแลว้ พวก
ท่านทั้งหลายก็จะไดไ้ปสวรรคส์มใจของท่านไดอ้ย่างแน่นอน เม่ือไปเสวยสุขอยู่ในสวรรคจ์นหมดอายขุยั
ของเทพในภูมินั้น ๆ แลว้ เม่ือจุติมาเกิดเป็นมนุษยใ์หม่ก็จะเป็นบุคคลท่ีมีผิวพรรณวรรณะดี แลว้มีความ
เป็นอยูท่ี่ดีและเกิดในตระกลูท่ีดี จะไดรั้บความสุขความสบาย ตามแต่กศุลทั้งหลายท่ีตนไดก้ระท าเอาไวอ้ยา่ง
แน่นอนทุก ๆ อยา่งตามท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นสัจจธรรมทั้งส้ิน ตามหลกัของธรรมของพระสมณโคดม
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีพระองคไ์ดต้รัสเอาไวต้ามในพระไตรปิฎกทั้งหลายเหล่านั้น เม่ือพวกท่านทั้งหลาย
ไดอ่้านเร่ืองจกักวตัติสูตรแลว้จะเห็นไดช้ดัแจง้แลว้ว่า มนุษยท่ี์เกิดมาในยคุน้ีนั้นลว้นแลว้แต่อกุศลกรรมเป็น
ผูช้กัจูงเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายใหเ้กิดมาเป็นมนุษยใ์นยคุท่ีมีบาปอนัไดก้ระท าแลว้แต่อดีตชาติทั้งนั้น ยกเวน้
เสียจากพวกพุทธบริษทัทั้งหลายท่ีเขาเหล่านั้นไดเ้กิดมาเพื่อบ าเพญ็บุญบ าเพญ็กุศลเพื่อมรรคนิพพานเท่านั้น 
ถา้พวกท่านทั้งหลายอยากเกิดมาเป็นมนุษยใ์นยคุท่ีมีมนุษยมี์บุญมีอายยุนืยาวเป็นหม่ืนเป็นแสนปี และเกิดมา
ในสมยัพระบรมจกัรพรรดิท่ีทรงพระนามว่า พระเจา้สังขะ และศาสนาพระศรีอริยเมตไตรยใ์นอนาคตแลว้
จะตอ้งประพฤติกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการใหเ้คร่งครัด หรือวา่ประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นอาจิณกรรมเอาไว ้และ
ตั้งความปรารถนาเอาไวด้ว้ย ๆ ดว้ยอ านาจบุญกุศลทั้งหลายท่ีพวกท่านไดก้ระท ามาทั้งหมดน้ี ขอให้ไดไ้ป
เกิดในยคุพระเจา้มหาจกัรพรรดิท่ีทรงพระนามว่าสังขะ และขอให้พบพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย์
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในอนาคตกาลดว้ยเทอญ เม่ือตั้งความปรารถนาอย่างน้ีแลว้ พวกท่านทั้งหลายก็จะมี
สิทธ์ิท่ีไดพ้บสมความปรารถนาของท่าน แต่ส่วนมากแลว้ มนุษยใ์นยุคน้ีเท่าท่ีเห็นกนัอยู่ทุก ๆ วนัน้ีนั้นจะ
ประพฤติปฏิบติัตรงกบัในพระสูตรจกักวตัติสูตรเสียเป็นส่วนมาก หมายถึงมนุษยท์ัว่โลกท่ีอยูก่นัทุก ๆ วนัน้ี



อนันั้นแสดงให้เห็นแน่ชดัว่าเร่ืองจกักวตัติสูตรน้ี เป็นเร่ืองท่ีพระพุทธองคต์รัสเอาไวอ้ยา่งถูกตอ้งเลยทีเดียว 
เพราะว่ามนุษยเ์ด๋ียวน้ีเร่ืองคุณธรรมและศีลธรรมนั้นถอยออกห่างจากพวกเขาไปทุก ๆ ทีแลว้ เพราะฉะนั้น
การประพฤติปฏิบัติของมนุษยใ์นยุคน้ีจะขาดคุณธรรมและศีลธรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ เขาจะคิดเอาแต่
ประโยชน์ของตนเองเป็นหลกัก่อนอ่ืนใดทั้งส้ิน เขาจะไม่คิดถึงคุณธรรมและศีลธรรมเป็นหลกั 


